
”En del behöver mer för att få lika 
mycket” 

     
-En kvalitativ studie om pedagogers 

förhållningssätt i deras arbete med barn i behov 
av särskilt stöd 

 

  

Av: Maria Johansson & Suzanne Thunberg 
 
Handledare: Sam Holmqvist 
Examinator: David Payne 
Södertörns högskola | Lärarutbildningen 
Kandidatuppsats 15 hp  
Examensarbete, Självständigt arbete | Höstterminen 2017 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil 
 
 



	 2	

Abstract 
Title: “Some need more to get as much” 

  

This study aims to find out how children in need of special support are being treated during 

their time in preschool. The focus is on how the educators approach these children, attempt to 

create an inclusive environment for all children, and how the preschool's management 

supports the staff in their work with children who need some extra support, for example with 

external actors or other types of resources. The study focuses mainly on those children who 

have no established diagnosis, but who for some reasons or another are in need of special 

support that may be for a shorter or longer periods of time as needed. We will also find out 

how educators and management collaborate with external actors as well as guardians of 

children with diagnoses. We have used Urie Bronfenbrenner's developmental ecological 

theory as well as the relational and the compensatory perspective for understanding and 

analyzing our empirical material. 

The study was conducted by questionnaires sent to all educators at the preschool and as well 

as on site observations was done at the specific preschool. 

 

We attempt to ascertain if it is a requirement for the child to have an established diagnosis to 

get the proper support needed to manage preschool activities. The study found that the 

educators are knowledgeable and have good ambitions about how the activities should be 

designed to make every child feel included. However, it seems to be difficult to apply in 

practice because of various reasons such as lack of staff and large groups of children.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Preschool, children in need of special support, preschool environment, pedagogy's 

approach, resources. 
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TACK!! 

 

Vi vill tacka alla pedagoger på den berörda förskolan för deras engagemang och deltagande i 

studien. Det har givit oss mycket kunskap och nya insikter om hur viktigt arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd är.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Sam Holmqvist för goda råd och stöttning under uppsatsens 

gång.  

 

Ett sista tack vill vi rikta till våra familjer och vänner för tålamod och hjälp när vi kört fast i 

skrivandet, TACK!  
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1. Inledning 
Denna studie handlar om barn i behov av särskilt stöd, vi har valt detta ämne för att det är 

något som vi brinner för samt att vi utifrån våra erfarenheter har sett att det generellt saknas 

kunskap hos verksamma pedagoger och brist på resurser ute i verksamheterna. Idag går nästan 

alla barn i åldrarna ett till fem år i förskola och tiden på förskolan bedöms som den mest 

intensiva när det kommer till barns utveckling och lärande. Därför spelar pedagogerna och 

deras förhållningssätt en viktig roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Renblad och 

Brodin, 2012, s.416–417). Under våra år på högskolan har vi fått mycket kunskap om barns 

utveckling och hur de lär, men väldigt lite har berört de barn som behöver det där lilla extra 

från oss pedagoger och vuxna för att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. 

En av pedagogerna som vi pratade med på den berörda förskolan där det empiriska materialet 

samlats in uttryckte sig väldigt professionellt när det kommer till barn i behov av särskilt stöd: 

 

Jag tänker att alla kan vi behöva stöd någon gång. Ibland behöver vi stöd 

i vissa situationer, några behöver personligt stöd av en vuxen, dagligen. 

En del barn behöver stöd med lekkoderna. (Fältanteckningar 2017-10-

10). 

 

Uppsatsens titel ”en del behöver mer för att få lika mycket” är skriven av författaren Ulla 

Tideström (1985). Dessa ord känner vi stämmer väldigt bra när det kommer till de barn som 

av olika anledningar behöver extra stöd av oss vuxna. Under uppsatsens gång har vi pratat 

mycket om barn i behov av särskilt stöd som begrepp vilket vi anser är väldigt komplext och 

svårdefinierat, vilket vi kommer förklara närmare lite senare i texten. När vi tänker på barn i 

behov av särskilt stöd så tänker vi inte endast på de barn som har en fastställd diagnos, utan 

även på de barn som kanske behöver stöd under en kortare period på grund av olika 

omständigheter. Det kan exempelvis vara så att barnet har mist en förälder, att föräldrarna har 

skilt sig eller att barnet känner en osäkerhet. I läroplanen för förskolan står det att arbetslaget 

ska: 

 

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (lpfö 

1998/2016, s.11) 
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Därför känner vi att innan vi går ut i verkligheten som legitimerade förskollärare vill få en 

ökad förståelse till hur det ser ut i dagens förskola. Samverkar pedagogerna till att skapa en 

förskola för alla barn?  

För att få en förståelse till hur och varför det ser ut som det gör i dagens förskola anser vi att 

det är viktigt att ge en tillbakablick i hur det har sett ut genom tiderna när det kommer till barn 

i behov av särskilt stöd. Benämningen barn i behov av särskilt stöd har funnits länge inom 

framför allt skolans värld men även förskolans. Ahlberg förklarar att när skolan kom att bli 

obligatorisk år 1842 så började man diskutera hur man ska bemöta de barn som man då sa var 

“elever som saknade erforderlig fattningsförmåga, var fattiga eller vanartiga”. De delades inte 

in i speciella grupper eller fick stöttning i undervisningen utan man sänkte endast 

kunskapskraven för dessa elever (2013, s.19–20). Syftet med de olika specialpedagogiska 

insatserna som historiskt sett syftar mest till skolan har varit att ge barnen det särskilda stöd 

de behöver i både undervisning och omsorg för att utvecklas. Detta har gett en präglande 

effekt på barnet. De barn som fått en stämpel av att vara i behov av särskilda åtgärder eller 

som blivit placerade på någon institution eller anstalt har haft stora svårigheter att komma 

tillbaka in i sitt vanliga liv igen. Det kom att dröja långt in på 1900-talet innan vändningen 

kom i hur man skulle förhålla sig i relation till barn som hade särskilda behov (Hartman, 

2012, s.99). Ahlberg förklarar vidare att debatten kring barn i behov av särskilt stöd har sedan 

dess fortgått i olika riktningar, med olika lösningar. Från 1940 talet började man dela upp de 

elever med behov av särskilt stöd från resten av eleverna i så kallade sär-/specialklasser som 

senare byttes ut till särskilt stöd i undervisningen i helklass. Hon skriver även att först år 1980 

myntades begreppet en skola för alla och att det är tack vare det som vi har kommit så pass 

långt inom dagens forskning och de pedagogiska verksamheterna (2013, s.20–21). Palla 

hänvisar till Skolverket där hon förklarar att förskolan som finns idag har utvecklats från det 

som då hette barnkrubba och barnträdgården. Syfte med dessa har i viss mån varit olika men 

samtidigt har de kommit att överlappa varandra. Barnkrubborna och barnträdgården har under 

alla år flätats samman vilket har skapat grunden för det vi har idag. Enligt läroplanen ska 

förskolans verksamhet där lärande, fostran, utveckling och lärande innefattas bilda ett 

helhetsperspektiv (2011, s.20). 

 

När vi sökt efter tidigare forskning har vi upptäckt att fokus nästan bara har varit på skolans 

arbetssätt och lärarnas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd. Detta ställer vi 

oss kritiska till då vi anser att det är i förskolan som grunden läggs för barnen. Om inte 



	 7	

förskolans pedagoger möter deras behov redan där, hur kommer det då gå för dessa barn när 

de möter skolans värld? 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är för att få en bredare kunskap och förståelse för hur pedagogers 

förhållnings- och arbetssätt tar sig i uttryck med barn i behov av särskilt stöd. Fokus kommer 

att ligga på deras arbetssätt samt om och hur de skapar en inkluderande eller exkluderande 

miljö för barn i behov av särskilt stöd vilket innefattar barn med diagnos samt barn som inte 

fått en fastställd diagnos.  

	

Våra frågeställningar kommer utgå ifrån det relationella samt det kompensatoriska 

perspektivet. Perspektiven visar på hur pedagogerna ser på barns svårigheter antingen utifrån 

en individnivå eller svårigheter som kan kopplas till verksamhetens utformning. Närmare 

förklaring om perspektiven finns under kapitlet teoretiska utgångspunkter.  

 

- Hur förhåller sig pedagogerna gentemot barn som inte faller inom normen på den berörda 

förskolan och hur det tar sig i uttryck i verksamheten? 

-  Hur arbetar pedagogerna för att skapa en inkluderande innemiljö i olika aktiviteter på 

förskolan när det kommer till barn i behov av särskilt stöd? 

- Vilka externa aktörer tar förskolan in för att främja utvecklingen hos barn i behov av särskilt 

stöd?  
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2. Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning inom detta ämne men en problematik som vi uppmärksammat är 

att mycket av forskningen är ämnad för skolan och eleverna i den. Här nedan kommer vi 

presentera den forskning som vi finner relevant och som berör förskola samt det vi finner 

användbart för denna studie. 

 

Linda Palla har bakgrund som förskollärare med vidareutbildning till specialpedagog. Hon har 

skrivit en doktorsavhandling som handlar om normer i förskolan - Med blicken på barnet 

(2011). Avhandlingen fokuserar på hur pedagoger i förskolan hanterar uppdraget en förskola 

för alla, hur de bemöter allas olikheter och ser till att alla barn får sina behov bekräftade men 

på samma gång styr verksamheten mot specifika värden och kunskaper. Palla menar på 

konstruktionen av det speciella sker i jämförelse med “måttlighet”, som barn gäller det att inte 

uttrycka sig för mycket men inte heller för lite. Hon menar även att för att barnen ska falla 

inom normen för det “normala”, i förskolan gäller det att hitta balansen mellan för mycket och 

för lite (2011, s.82). Vi tänker använda oss av Linda Pallas avhandling i syfte att förstå hur 

pedagogerna bemöter barn i behov av särskilt stöd både på en individnivå samt på en generell 

nivå där hela gruppen inklusive miljön innefattas.  

 

Elisabeth Nordin-Hultman har skrivit en avhandling, Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande (2004), som handlar om miljöns betydelse på förskolorna i relation till barns 

subjektskapande och möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Hon har 

studerat och jämfört en svensk förskola med en engelsk för att finna likheter samt skillnader i 

hur miljön och materialet påverkar barnen. Hon intresserar sig även för hur miljön samt 

materialet inne på förskolorna där hon ställer sig frågande till vad det har för påverkan på 

barnen när det kommer till normer, förväntningar och relationer. Nordin-Hultman menar att 

miljön har en stor betydelse för barnens möjligheter att utvecklas men även minst lika viktigt 

är pedagogernas förhållningssätt samt hur de använder sig av miljön som finns inne på 

förskolorna. Nordin-Hultman vill belysa att med en genomtänkt organiserad miljö samt väl 

valt material skapar man en verksamhet som bjuder in alla barn till en inkluderande vardag. 

Vår analysdel kommer att belysa de aspekter som Nordin-Hultman anser vara av stor vikt när 

det handlar om hur pedagogerna använder sig av den befintliga miljön på förskolan för att 

skapa en inkluderande verksamhet för alla barn. 
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Kristian Lutz har skrivit en avhandling som vi tänker använda oss av i våran studie som heter 

Konstruktioner av det avvikande förskolebarnet (2006). Samt en forskningsbaserad bok - 

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - möte med det som inte anses LAGOM 

(2013). 

I Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - möte med det som inte anses LAGOM 

tar Kristian Lutz upp vikten av pedagogers förhållningssätt mot barn i behov av särskilt stöd. I 

sin bok har Kristian Lutz genom sina egna erfarenheter som pedagog lyft fram olika 

fallbeskrivningar i situationer där han bland annat problematiserar pedagogers förhållningssätt 

och olika typer av nomalitetsbedömningar av barn som finns inom förskolans/skolans kontext. 

Han för även fram en diskussion både med en internationell inblick samt en historisk 

tillbakablick om vad som anses normalt och avvikande hos barnet. 

 

Avhandlingen Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet är en fallstudie där Kristian 

Lutz med kritisk blick problematiserar utvecklingsbedömningar som berör förskolebarn. Han 

tar upp utvecklingspsykologiska teorier som berör barns normala utveckling. I avhandlingen 

har han utgått från de olika professionerna som arbetar inom förskola och deras tolkningsrätt 

när det kommer till normalitet och avvikelse. I sin avhandling är han noga med att poängtera 

dels de positiva effekterna av att sätta bedömningar på barn i behov av särskilt stöd då det kan 

hjälpa barnet men att även de negativa effekterna är viktiga att känna till, då det lätt kan bli en 

etikettstämpling på barnen som blir svår att ta sig ur. I sin fallstudie har han intervjuat olika 

aktörer, både externa och interna. Syftet till detta är för att han vill se både hur pedagogerna 

arbetar men även de som inte arbetar nära barnen. Som bland annat rektorer (som har hand 

om den ekonomiska delen) samt resursteam (psykologer, logopeder mm). I vår analys 

kommer vi att ta hjälp av Lutz för att på så vis belysa den berörda förskolans förhållningssätt 

och hur de tänker om barn som på något sätt anses behöva särskilt stöd i sin utveckling samt 

hur förskolan och pedagogerna arbetar med olika externa aktörer för att stödja barnen.

   

David Edfelt har arbetat med barn och ungdomar med neuropsykiatriska problem och 

inlärningssvårigheter dels inom förskolan samt vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi 

kommer använda oss av hans bok Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande 

beteenden (2015), som riktar sig till förskollärare och förskolechefer men även till andra som 

möter yngre barn i sina yrken. Boken är skriven utifrån hans egna reflektioner och 

erfarenheter inom sitt yrkesliv samt att den är förankrad i förskolans styrdokument och 
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tidigare forskning inom ämnet. Edfelts budskap med boken är att det alltid finns ett skäl som 

ligger till grund för ett problemskapande beteende, men också en lösning. Han menar att 

lösningen ofta finns hos pedagogerna själva på hur de hanterar och bemöter barnens 

ageranden och känslor (2015, s.9). Vi använder oss av Edfelts bok i vår studie för att få en 

förståelse för hur och om pedagogerna försöker se vilka situationer som skapar motstånd hos 

barnen, eller om de endast ser barnen som problemet. 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I det här avsnittet kommer de teoretiska utgångspunkterna presenteras och vi kommer 

beskriva hur de kommer att användas i studien för att kunna tolka och förstå pedagogernas 

förhållnings- och arbetssätt samt miljöns utformning och roll när det kommer till barn i behov 

av särskilt stöd. Under varje presentation av de teoretiska utgångspunkterna kommer teorins 

centrala utgångspunkter redogöras samt hur de kommer användas i relation till studien.  

 

3.1. Utvecklingsekologiska teorin 

Urie Bronfenbrenner (1917–2005), var en rysk-amerikansk psykolog som var verksam vid 

Cornell University. Under sin verksamma tid forskade han om vilken effekt ingripanden från 

skola och samhälle har på försummade barn vilket också kom att bli hans genombrott i sin 

karriär. The Ecology of Human Development (1979) bygger på flera års studier av miljöns 

inflytande på barns utveckling med utgångspunkt i en ekologisk systemteori. I denna teori 

ligger fokus på utvecklingen i relation till de sociala och kulturella sammanhang där 

människan ingår, samt egenskaperna hos individen och hur omgivningen samspelar. 

Bronfenbrenner visade hur detta samspel kan gå till. Det är även det som Bronfenbrenner 

menar skiljer hans teori från det utvecklingspsykologiska som han har hämtat inspiration ifrån 

men där det fokuserar mer på utvecklingen utifrån ålder och biologiska faktorer (1979, s.12).  

 

Bronfenbrenners teori är välkänd bland andra forskare som skriver om barn i behov av särskilt 

stöd i relation till den fysiska miljön på förskolorna. Bland annat hänvisar Elisabeth Nordin- 

Hultman till Bronfenbrenners teori i sin avhandling pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande. Nordin-Hultman använder sig av den utvecklingsekologiska teorin som ett 

perspektiv på hur miljön skapar möjligheter för barns menings- och subjektskapande i 

verksamheterna. (2004, s.58). 
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Bronfenbrenner menade att för att studera barns utveckling och den omgivande miljöns 

samband är det väsentligt med ekologiskt valid forskning, vilken man får genom att studera 

hur de alla olika systemen i miljön som omger barnet samspelar med varandra. Detta förklarar 

Bronfenbrenner i sin studie The ecology of human development (1979, s.29). Bronfenbrenner 

använder sig av begreppet “ecology transition” som han beskriver som de viktiga 

övergångarna mellan de olika systemen, för att den utvecklingsekologiska teorin ska hålla 

samman är det av stor vikt att övergångarna sker på ett transparent sätt för barnet (ibid, s. 

210).  

 

Här nedan följer en närmare beskrivning av de olika systemen inom den 

utvecklingsekologiska teorin. Vi kommer även presentera en bild (se figur 1) av teorin av 

Bengt-Erik Anderssons tolkning av Urie Bronfenbrenners teori. 

 

Mikrosystemet – Bronfenbrenner menar att de viktigaste faktorerna i detta system är det både 

verbala och ickeverbala situationerna barnen hanterar på daglig basis i aktiviteter, roller i 

barnens vardag samt relationer. När han myntade detta system låg fokus på barn-mor-

relationerna men som även används för att kartlägga barnets närmaste familj, vänner samt 

förskola (1979, s.210). Han menar också att grunden till all utveckling byggs av all social 

interaktion barnen möter, samt att vårdnadshavarnas erfarenhet och kunskap om 

förskola/skola speglar barnens beteenden men även deras känslor i verksamheten. 

Erfarenheterna är även en stor förutsättning för att övergångarna mellan systemen ska ske på 

ett naturligt och smidigt sätt för barnen (ibid, s.6). Mikrosystemet bidrar i vår studie till att få 

syn på hur den dagliga verksamheten på förskolan ser ut för barn i behov av särskilt stöd. 

Bland annat barnens relationer och hur de tar sig i uttryck i olika sammanhang. 

 

Mesosystemet - Detta system är till för att knyta an till mikrosystemet i den mening att se det 

som sker mellan till exempelvis hemmet och förskolan. Barnens beteenden speglar deras 

upplevelser om samspelet mellan de närmaste miljöerna (1979, s.210). Det är viktigt att 

vårdnadshavarna får ta del av barnens vardag på förskolan samt att samarbetet mellan 

vårdnadshavarna och pedagogerna fungerar bra för att främja barnens utveckling. Detta är 

mesosystemets bidrag i vår undersökning.  

 

Exosystemet - I detta system nämner Bronfenbrenner det som man inte direkt omger sig av 

och som barnen inte kan påverka. Det handlar om hur förhållanden, andra faktorer samt hur 
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samhällsinstitutioner påverkar utförandet av de konkreta aktiviteterna som barnen i de tidigare 

systemen kommer i kontakt med (1979, s.7). Pedagogerna har ett viktigt uppdrag gentemot 

alla barn i förskolan och så även de barn som behöver extra stöd i olika former. Genom 

exosystemet och de frågor i enkäterna som presenteras senare i uppsatsen är syftet att klargöra 

om pedagogerna tar hjälp av andra aktörer i samhället som kan bidra med mer kunskap.  

 

Makrosystemet - Detta system är det bredaste i utvecklingsekologin, det bygger vidare på 

exosystemet då det handlar om alla politiska beslut som fattas. Även samhällets värderingar 

och förväntningar som vi överlag är ense om spelar en stor roll i detta system. Det som inte är 

lika klart men ändå speglar den dagliga verksamheten såsom existerande könsroller, skolan 

och familjens mening i samhället osv. spelar en betydande roll (Bronfenbrenner, 1979, s.8). I 

kombination med mesosystemet är makrosystemet en viktig del i huruvida barnen får rätt 

stöd, då det generellt styrs av ekonomiska förutsättningar som finns på den berörda förskolan. 

 

Bronfenbrenner jämför dessa system med de gamla ryska dockorna “Babuschka”, där det i 

den största finns en mindre och i den en ännu mindre osv. Han menar på att det är så de olika 

systemen fungerar i den utvecklingsekologiska teorin, den maximala utvecklingen sker när 

alla system går in i varandra (1979, s.3). I vår studie använder vi oss av Bronfenbrenners teori 

för att skapa en förståelse för hur barnen påverkas av allt som finns runtomkring dem och 

varför det är viktigt att alla parter runt barnen samarbetar för att skapa den optimala 

utvecklingen efter allas olika förmågor. Vi använder oss av observationer för att ta del av 

barnens mikro- och mesosystem. Enkäterna som skickats till pedagogerna är till för att vi ska 

få en bredare bild av de faktorer som har en påverkan men inte det som barnen kommer i 

kontakt med i den dagliga verksamheten det vill säga exo- och makrosystemen. 
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Figur 1. Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska teorin 

(Andersson, Bengt-Erik, 1986, s.21) 

 

3.2. Grundläggande perspektiv 

Enligt Claes Nilholm delas forskning inom specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd 

in i två grundperspektiv. Ett individbaserat perspektiv (kompensatoriskt) och det social-och 

relationsbaserade perspektivet (relationella). Han påpekar även att en rad andra forskare har 

kommit att sätta sin egen prägel och gjort tolkningar av de två grundläggande perspektiven 

samt benämnt dem med andra namn. Nilholm menar även att perspektiven är i behov av 

kompletterande faktorer (2005, s.124). Här nedan kommer vi att presentera det relationella 

och det kompensatoriska perspektivet utifrån de tolkningar vi kommer att använda oss av. I 

och med dessa perspektiv vill vi få en förståelse till hur det ser ut i dagens förskola. Arbetar 

pedagogerna aktivt utifrån det relationella perspektivet eller ser de barnet utifrån det 

kompensatoriska perspektivet, det vill säga på en individnivå? Får barnen tillgång till verktyg 

för att underlätta sin vardag på förskolan utifrån sina behov eller inte? Vi kommer använda 

perspektiven som ett metodologiskt verktyg för att tolka det empiriska materialet.  

 

3.3. Relationellt perspektiv 

I det relationella perspektivet studeras ett barns svårigheter aldrig på individnivå, utan man 

tittar istället på helheten och de relationer barnet ingår i för att främja barnets utveckling. 

Rosenqvist förklarar det som att barnet är i svårigheter (2013, s.27). Aspelin förklarar det 

relationella perspektivet och han menar att relationer är viktiga i barns lärandeprocesser. 

Relationen mellan lärare och barn anses spela en central roll men han förtydligar även att det 

gäller likväl andra relationer där barn-grupp, barn-barn eller lärare-grupp innefattas. Några 

begrepp som anses vara centrala inom det relationella perspektivet är relation, 

kommunikation, interaktion, dialog samt möten. (Aspelin, 2013, s.13–14).  

 

3.4. Kompensatoriskt perspektiv   

Nilholm förklarar att utifrån detta perspektiv innebär det att barnet som visar svårigheter 

placeras in i så kallade problemgrupper och skiljs åt från resten av gruppen. Detta för att 

försöka hitta en förståelse till problematiken barnet har. Man utgår ifrån neurologiska och 

psykosociala skeenden som i sin tur leder till att man kan finna rätt metod för att hjälpa 

barnen att klara av sina problem. Nilholm menar på att en diagnos måste fastställas hos barnet 

innan man kan hitta rätt lösning och metod för att gå vidare. (2007, s. 25). Inom det 
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kompensatoriska perspektivet ser man på barnet med svårigheter. Med det menas att barnets 

svårigheter hamnar i centrum för vilka åtgärder som sätts in. Man anser att det är barnet själv 

som ska ta ansvar för sitt beteende och de svårigheter som uppstår. (Nilholm, 2005, s.127) 

Ljusberg däremot är kritisk till Nilholms argument när det kommer till att man ska peka ut 

barnen och placera in dem i särskilda grupper. Hon menar på att de vuxna gör det lätt för sig 

genom att “flytta på problemet” och därigenom skapa exkludering av barn. Inom det 

kompensatoriska perspektivet menar Ljusberg att man ska kunna tillämpa olika verktyg i den 

pågående verksamheten utan att plocka bort de barn som uppvisar ett annorlunda beteende. 

Hon menar att det inte heller behöver vara nödvändigt att identifiera diagnoser för att ge 

barnen hjälp till fortsatt utveckling (2009, s.4–5). I denna uppsats kommer vi använda oss av 

både Nilholms och Ljusbergs definition för att belysa pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barn i behov av särskilt stöd på den utvalda förskolan.  

 

Forskning visar att inom specialpedagogik förstås barns svårigheter ofta inom det 

kompensatoriska perspektivet men det är på väg att ändras till det relationella (Rosenqvist 

2013, s.47) 
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4. Metod och material 
Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken metod vi använt oss av under studiens 

process för att samla in det empiriska material som kommer att analyseras och diskuteras 

senare i uppsatsen. 

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie. Empirin har samlats in med 

hjälp av enkäter (se bilaga 3) samt observationer, enkäterna består av öppna frågor. Öppna 

frågor i enkäter innebär att man ger informanten möjlighet till utrymme att skriva det som hen 

finner relevant och intressant utifrån frågan (Patel och Davidsson, 2011, s.75). Enkäterna har 

skickats ut digitalt till de berörda pedagogerna på en förskola i Stockholms kommun och 

kommer ligga som utgångspunkt för analysen. Anledningen till att vi valde enkäter istället för 

intervjuer beror dels på tidsaspekten men även för att vi ville få reda på informanternas tankar 

kring vårt ämne på en djupare nivå. Detta genom att informanterna får möjlighet att besvara 

enkäten i sin takt och skriva det som de tycker är viktigt att lyfta utan följdfrågor. Stukát 

menar att det finns fördelar med att använda sig av enkäter då det minskar risken för en så 

kallad intervjuareffekt där det kan ske en omedveten styrning när det kommer till de svar som 

informanten ger (2011, s.48). I och med att vi vill undersöka hur hela verksamheten förhåller 

sig till barn i behov av särskilt stöd anser vi att för att få en reliabilitet är det relevant att få 

veta hur alla pedagoger på förskolan arbetar. Detta hade varit svårt att få till om vi valt att 

använda oss av intervjuer med den tidsgräns vi har. Enkäterna bidrar till att få kunskap om 

hur förskolan arbetar med faktorer som finns i Bronfenbrenners makrosystem, bland annat 

externa aktörer samt utbildningar för pedagogerna. Detta är något som skulle bli svårt att få 

syn på med endast observationer. Under våra observationstillfällen har vi tagit del av 

handlingsplaner som berör barn i behov av särskilt stöd. Av sekretesskäl kommer vi inte att 

citera eller referera till dessa utan de kommer endast nämnas i analysen.  

 

För att ställa svaren i enkäterna mot hur det ser ut i verksamheten har vi även valt att göra 

observationer. Observationerna har pågått under tre tillfällen utspridda under olika dagar och 

tiden vi var ute i verksamheten var ca sex timmar per gång. Vi valde att vara där under den tid 

det pågick mest pedagogisk aktivitet. Vårt fokus har mestadels varit på samlingssituationerna 

men vi kommer även att ta med andra situationer som skedde under dagarna vi var på plats. 

Vi gjorde detta i samråd med förskolechefen och en lagledare ur personalstyrkan. Edfelt 

menar att under en samling ställs det en hel del indirekta krav och förmågor för barnen som 
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deltar och där det blir extra tydligt om något barn inte klarar av att leva upp till det som 

förväntas av dem i samlingen (2015, s.157). Vid observationstillfällena har vi även haft 

möjlighet att sitta ner med några av pedagogerna efter observationerna för att ställa frågor, 

dessa har inte utgått från någon intervjuguide utan frågorna har uppkommit spontant beroende 

på vad vi haft för funderingar kring det vi sett och reflekterat över. Observationer är enligt 

Stukát ett bra tillvägagångssätt när man är intresserad av att få reda på hur människor gör i 

vissa situationer. Genom att man som observatör tittar, lyssnar, och registrerar de intryck man 

får kan man använda sig själv som ett så kallat mätinstrument (2011, s.55). När 

observationerna utfördes var vi noga med att endast fokusera på det som formuleras i 

frågeställningarna som vi presenterade tidigare. Vi förde båda systematiskt anteckningar 

under observationerna som vi senare sammanställde och diskuterade. Vi observerade 

tillsammans för att få en högre reliabilitet i observationerna. Patel och Davidsson styrker detta 

genom att hävda att två stycken som observerar samma situation ger en tydligare bild av vad 

som skedde, därigenom får observationen en starkare reliabilitet (2011, s.104). 

 

Innan observationerna gjordes och enkäterna skickades ut till de berörda på förskolan 

skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) samt ett informationsblad (se bilaga 1). Detta 

förklaras noggrannare i avsnittet som berör de etiska överväganden.  

 

4.1.  Genomförande och uppdelning av arbetet 

Arbetsprocessen började med att vi sökte av forskningsfältet för att få en bredare syn på vad 

som har gjorts tidigare inom vårat valda ämne både på en nationell samt internationell nivå. 

Efter det började processen med att hitta en förskola som ville ställa upp i vår undersökning. 

Därefter formulerades frågeställningar, skapandet av enkäter samt förberedelse inför 

observationer. Vi skrev missivbrev samt informationsbrev som skickades ut till informanterna 

på den berörda förskolan. Enkäterna skickades ut i god tid innan vi påbörjade 

observationerna, som genomfördes tillsammans. Enkätsvaren har vi noggrant gått igenom 

tillsammans för att få syn på likheter respektive skillnader i svaren. När observationerna var 

gjorda gick vi igenom vårat empiriska material och valde ut det som vi ansåg vara 

meningsfullt för vår studie i relation till enkätsvaren. 
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4.2. Urval 

Vi valde medvetet en förskola som ingen av oss hade någon tidigare relation till. Vi mailade 

till flera förskolechefer i Stockholms län och valet på förskola hamnade på den vi fann mest 

intressant samt den som låg lämpligast till för oss. Syftet med att välja en förskola som vi inte 

hade någon tidigare koppling med var att vi ville komma dit utan någon inblick i deras 

arbetssätt. Enligt Brinkkjaer och Høyen är det en ambition inom vetenskapen att man kan vara 

objektiv, där ens egna åsikter och fördomar sätts åt sidan (2013, s.11). Urvalet av tillfrågade 

pedagoger är alla pedagoger som arbetar på förskolan vilket är 20 st. Anledningen till att vi 

valde alla pedagoger är för att vi vill få en så bred inblick som möjligt på hur en hel förskola 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Alla pedagogerna fick möjlighet att svara på 

enkäten, det resulterade dock i ett bortfall på 5 stycken enkäter vilket gjorde att vi fick in 15 

stycken svar. Detta bortfall kvarstod även efter att vi skickat en påminnelse via mail till alla 

pedagogerna. Stukát förklarar att ett bortfall kan bero på olika faktorer, de kan vara så att de 

tillfrågade blivit sjuka eller att de rest bort på semester eller att de rent av inte är intresserade 

av det problemområdet enkäten syftar till (2011, s.73). Vi skulle kunnat förklara enkäten 

tydligare när vi befann oss på plats vilket eventuellt hade bidragit till att alla pedagoger kände 

det meningsfullt till att deltaga.  

 

4.3. Etiska överväganden 

I vår studie följer vi vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6).  

 

Konfidentialitetskravet betyder att alla deltagare kommer att förbli anonyma. Det innefattar 

även att vi inte kommer att ha med några uppgifter som gör att de som läser kan ta reda på 

vilken förskola/avdelning eller vilka personerna är som medverkat i studien. 

Informationskravet innebär att alla som på något vis berörs av studien ska få information om 

syftet med varför vi är där och studerar. Viktigt att vara tydlig med detta krav till de 

deltagande är att det är frivilligt att deltaga och om de inte vill fortsätta har de rätt att avbryta 

när de vill. I detta krav innefattar även att de deltagande ska få forskningspersonernas namn 

och kontaktuppgifter. Det ska även framgå att de deltagande har rätt att få reda på hur 

resultatet presenteras och kommer att användas. De deltagande får information genom ett s.k. 

missivbrev (se bilaga 2). Missivet har skickats till pedagogerna som svarat på enkäten. Ett 
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missivbrev är enligt Patel och Davidson ett brev som medföljer enkäten där all information 

om studien och de deltagandes rättigheter måste framgå tydligt (2011, s.75). Även föräldrarna 

har fått information då barnen har ingått i situationer som vi observerat. Informationen har de 

fått via ett informationsbrev (se bilaga 1), där våra kontaktuppgifter samt vår handledares 

uppgifter finns att tillgå ifall de har några frågor eller invändningar. 

Samtyckeskravet innefattar delar av det som framgår via informationskravet men även att de 

deltagande kan avbryta utan att det blir någon negativ påföljd från forskarens sida. Då vi 

studerar en förskola där barn förekommer har vi även inhämtat samtycke från deras 

vårdnadshavare via ett informationsbrev som delats ut innan vi besökte förskolan. Den sista 

forskningsetiska principen kallas nyttjandekravet. Det berör all information som vi tagit del 

av och att det bara ska användas i syfte för studien. Informationen får inte föras vidare i annat 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5. Centrala begrepp 
Barn i behov av särskilt stöd - Sandberg och Norling menar att begreppet fångar in alla barn, 

dels de som har olika typer av utvecklingsförseningar och/eller funktionsnedsättningar men 

även de barn som har sociala svårigheter som till exempel svårigheter att komma in i leken 

och delta i samlingar (2014, s.49). Vi kommer använda oss av Sandbergs och Norlings 

definition i vår studie för att mestadels få syn på de barn som av olika anledningar inte kan 

delta i de pedagogiska aktiviteterna på grund av interaktionssvårigheter av olika slag, men 

även hur förskolan hanterar barn med diagnoser.   

 

Miljö - För att definiera detta begrepp kommer vi använda oss av Björck-Åkessons förklaring 

där de menar att den fysiska miljön är en av de viktigaste faktorerna på förskolan för att alla 

barn ska utvecklas efter sina förutsättningar. Innemiljön på förskolan är föränderlig och ska 

anpassas utifrån barngruppens olika förutsättningar samt förmågor, såväl i innemiljön som 

utemiljön (2014, s.34–35). När vi i vår undersökning använder oss av begreppet miljö menar 

vi allt som finns inom förskolans väggar och är föränderligt, så som möblering och material. 

Begreppet miljö i vår studie är därför något som pedagogerna har möjlighet att anpassa utifrån 

barngruppens behov.  

 

Normalitet - Vi kommer använda oss av Markströms förklaring av begreppet normalitet som 

hon menar att det ur ett statistiskt perspektiv visar det genomsnittliga eller det vanligt 
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förekommande som då anses vara det normala. Hon menar även att normalitet är något 

önskvärt och eftersträvansvärt där de individer som inte anses falla inom normalitetsspannet 

bör förändras eller kompenseras med det som de anses sakna för att efterlikna genomsnittets 

mall (2005, s.33). I vår undersökning ställer vi oss frågande till pedagogernas förhållningssätt 

gentemot barn som inte faller inom normaliteten, där man som barn ska lyssna och vara 

duktig inom förskolans ramar. 

 

Inkludering - Ahlberg definierar begreppet inkludering i ett skolsammanhang men vi 

använder det även i ett förskolesammanhang då vi anser att Ahlbergs beskrivning lämpar sig 

mycket väl även i förskolan. Ahlberg menar att inkludering betyder att förskolan skall 

organiseras på ett sätt så att det passar alla elever och tar i beaktande att allas olika 

förutsättningar skall rymmas i verksamheten samt att alla oavsett förutsättningar skall ha 

samma möjlighet till sin optimala utveckling (2013, s.26–27). Vi använder oss av begreppet 

inkludering när vi undersöker hur pedagogerna arbetar i verksamheten för att fånga alla barns 

intresse och meningsskapande oavsett behov.  

 

Exkludering- När vi använder oss av begreppet exkludering syftar vi till de faktorer som 

orsakar att vissa barn av någon anledning inte känner sig sedda och bekräftade. Nordahl m.fl. 

förklarar begreppet exkludering och de menar att om man exkluderar barn från de sociala 

sammanhangen de befinner sig i kan detta medföra fysiska konsekvenser. Att man väljer att ta 

ut de barn som visar ett icke önskvärt beteende från gemenskapen grundar sig i att man vill 

skydda sig från de barn som enligt författarna har beteendeproblem. Ett exempel de lyfter är 

de tidigare obs-klasserna som förekommit i skolans värld där den normala miljön skyddas 

från dessa barn som visar ett “onormalt beteende” (2007, s.18). Vi kommer använda oss av 

exkluderingsbegreppet när vi tolkar och analyserar de pedagogiska aktiviteterna men även hur 

pedagogerna formar och använder sig av den fysiska miljön på förskolan. 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av empirin analyseras med teorin och perspektiven som 

verktyg för att finna en förståelse till pedagogernas agerande när det kommer till barn i behov 

särskilt stöd. Syftet med denna undersökning har varit att få syn på hur pedagoger på en 

förskola arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Fokus har legat på pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barn som behöver lite extra stöd i sin fortsatta utveckling, hur de 

arbetar med innemiljön och vad den ger för signaler när det kommer till ett inkluderande 

respektive exkluderande arbetssätt samt vilka externa aktörer förskolan tar in för att främja 

utvecklingen hos de barn som är i behov av särskilt stöd. Vi har delat in analysen i tre 

underrubriker formulerade efter frågeställningarna. 

 
6.1. Pedagogernas förhållningssätt 

En sak som var generell för de flesta pedagoger vi pratade med var att när vi berättade att vi 

skulle göra en studie om barn i behov av särskilt stöd började de direkt prata om de barn som 

antingen har en diagnos eller de barn som pedagogerna misstänker har en diagnos. För att 

relatera till hur de uttalade sig om hur olika forskare förklarar det kompensatoriska 

perspektivet som presenterades tidigare, funderade vi på om pedagogerna delade vår tolkning 

kring det eller om det fanns en generell tanke att barnet måste ha en diagnos för att få den 

hjälp de behöver eller inte. Ljusberg anser att det nödvändigtvis inte behövs en diagnos till 

skillnad från Nilholms (2007) definition som presenterades tidigare för att ge barnet det stöd 

den behöver. Man bör utgå ifrån det barnet visar sig ha svårt för och därigenom finna vägar 

att stötta barnet, både med hjälp av varandra i arbetslaget, ledningen, vårdnadshavare samt 

miljön (Ljusberg, 2009, s.5). 

Svaren i enkäten visar dock på att pedagogerna på förskolan delar vår uppfattning och de 

menar att det är ett komplext begrepp.  

Respondenterna svarade relativt lika och svaren visar på att de har ett tydligt förhållningssätt 

och en kunskap om att alla barn kan behöva olika typer av stöd under sin tid på förskolan 

samt att det kan vara situationsbundet. 

 

Barn som behöver lite extra hjälp och stöd i deras vardag på förskolan  

(Enkätsvar) 
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Barn som just nu eller mer varaktigt behöver extra anpassningar av något 

slag för att kunna delta i verksamheten (på sina villkor) 

(Enkätsvar) 

 

Barn som behöver något extra av oss eller miljön för att må bra 

(Enkätsvar) 

 

 

Det pedagogerna beskriver i enkäterna tolkar vi som att de intar ett relationellt perspektiv i sitt 

arbete med barnen och de menar att en diagnos inte är nödvändig för att hjälpa barnen i sin 

utveckling. Aspelin förklarar att det relationella perspektivet innefattar ett personligt och 

genuint möte. Han förklarar vidare att det handlar om händelser som man inte kan ta förgivet i 

verksamheten samt händelser som är oplanerade (2013, s.13). Under tiden vi var på plats på 

förskolan var det många ur personalen som var borta av olika anledningar samt stora 

barngrupper. Detta kan ligga till grund för att pedagogerna får svårt till att se varje barn och 

arbeta utifrån varje barns individuella nivå. På grund av detta kan pedagogerna dra förhastade 

slutsatser av barnens beteende istället för att se till verksamheten i stort och vad det kan göra 

för det berörda barnet. Brodin och Lindstrand förklarar att det har kommit att bli en form av 

överdiagnostisering av barn i dag och de menar att det inte bör hamna i fokus alla gånger. 

Barn ska ha rätt till stöd oavsett om de har/inte har en fastställd diagnos för att kunna 

tillgodogöra sig den undervisning som sker och därmed kunna utvecklas utifrån sina behov. 

De menar också att i och med den överdiagnostisering som råder kan man inte vara säker på 

att barnet får rätt diagnos, vilket kan leda till att barnet hamnar i ett fack som kan vara svårt 

att frigöra sig ifrån när de växer upp (2010, s.70). Detta menar även Lutz, han har i sin 

avhandling redogjort för hur pedagoger på en förskola har gått tillväga med ansökningar för 

några specifika barns samt barngruppernas behov för att få tillgång till resurser. Han såg 

tydliga mönster att det fanns en ökning till att finna avvikande egenskaper hos barnet för att få 

stöd utifrån (2006, s.116). Om vi ska tänka lite mer långsiktigt runt de barn som får gå med en 

stämpel av att vara annorlunda redan i förskolan, vad skapar det då för förutsättningar för 

barnet när de blir äldre och kommer upp i skolan? En viktig aspekt är det annorlundaskap och 

utanförskap detta bidrar till. Thornberg hänvisar till olika studier som visar på att barn som 

fått en etikett av att vara avvikande eller på något vis annorlunda, hamnar i gruppen som 

oftare utsätts för mobbning av andra barn (2016, s.109). Vi menar inte på något vis att en 
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diagnos inte kan komma att hjälpa barnet utan vi menar att de vuxna måste prata om det på ett 

respektfullt och pedagogiskt sätt, framförallt framför barnen.  

Under vår tid på förskolan har vi hört att syskon som går på förskolan idag har fått “ärva” sina 

äldre syskons problematik. Det sades att: 

 

Jag har ju haft hens äldre syskon, så jag vet lite vad jag hade att vänta mig. 

(Fältanteckningar 2017-10-11) 

 

Om pedagogerna redan innan de har träffat barnet har tankar om hur dennes beteende är, 

försvårar det för barnet att bli en egen individ. Konsekvenserna kan bli att barnet får tillbringa 

sin tid på förskolan med att bli jämförd med syskonen och hur de var när de gick på förskolan. 

Vilket även det kan bidra med en form av överdiagnostisering på grund av pedagogernas 

förutfattade meningar. Edfelt menar att ett barns beteende aldrig kan kopplas till arv eller 

miljö som enskilda faktorer, utan det är alltid en kombination av de båda två (2015, s. 29).  

 

En aspekt som vi funderat över när det kommer till barn i behov av särskilt stöd är att det 

finns många faktorer att ta hänsyn till hos barnen. Orsaken till att de behöver särskilt stöd kan 

vara långvariga men även kortvariga. Barnets ålder, hemförhållanden och/eller tidigare 

erfarenheter mm. kan ligga som grund till att barn behöver särskilt stöd i förskolan. Detta är 

även en del i Bronfenbrenners mikrosystem som menar på att det är viktigt att granska hur de 

olika delarna inom systemet påverkar barnen i deras agerande. Detta för att sedan få en smidig 

övergång till meso-, exo- och makrosystemet om det behövs stöttning utifrån så att det sker på 

rätt sätt utifrån det behov som barnet har. Detta är vad Bronfenbrenner menar när han jämför 

alla de olika systemens samverkan med de ryska dockorna ”Babuschka” (1979, s.3). Detta är 

viktigt att komma ihåg, så att barnen inte blir feldiagnostiserade om de visar ett beteende som 

inte faller inom normen för vad som anses normalt eller att pedagogerna väljer att blunda för 

de problem som eventuellt dyker upp. 

 

Under en samlingssituation hos de äldsta barnen var det ett barn som sakta men säkert kröp 

bort från kompisarna, först under en stol som stod bakom samlingsringen och sen vidare ut till 

ett annat rum, allt detta skedde i tysthet. I det rummet barnet kröp ut till befann sig en annan 

pedagog som arbetar på avdelningen. Hen satte sig ner på barnets nivå och började prata. De 

kom tillbaka in i rummet på ett väldigt diskret sätt och pedagogen följde med barnet in i 

samlingen igen och satt sedan bredvid barnet tills samlingen var klar. Pedagogen mötte barnet 
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på hens nivå och den vuxna sa något som lockade in barnet igen i samlingsrummet. Aspelin 

beskriver detta som det pedagogiska mötet, där pedagogen ser barnet där hen befinner sig just 

för stunden och pedagogen ser vad barnet skulle kunna befinna sig med rätt stöttning från en 

vuxen (2013, s.22).  I enkäten berördes denna fråga, dvs hur pedagogerna bemöter barn som 

motsatte sig till att medverka i olika styrda aktiviteter och många svar vi fick motsvarar det vi 

såg i observationerna. Svaren i enkäten visar på att pedagogerna på olika vis försöker få 

barnen att delta genom att hitta det som känns meningsfullt för de berörda barnen och de 

använder någon typ av lockningsmetod för att få med alla barn i de gemensamma 

aktiviteterna. Pedagogerna förklarade detta på flera konkreta sätt genom sina svar: 

 

Min inställning är att vi (i den mån det är möjligt) lockar barnen att vara 

med, genom att göra aktiviteterna meningsfulla för dem. Innan de har 

upptäckt att de är just meningsfulla är det ingen idé att tvinga dem. 

(Enkätsvar) 

 

Pedagogen visar genom sitt svar vikten av att finna meningsfulla aktiviteter för att 

barnen ska känna att de vill delta. Hen menar även att barnen aldrig ska tvingas till att 

delta. 

 

Att försöka med olika medel få barnen att vilja delta på sitt sätt, nu har vi 

ett barn som ibland deltar någon minut i samlingen och då ge mycket 

positiv feedback när det händer. Alla barn inte har samma förmågor att 

delta och det är min uppgift att fundera över hur jag kan göra så att de ges 

möjlighet att delta, t.ex. en vuxens stöd i form av att sitta i knät/bredvid, 

eller att man gör den styrda aktiviteten så spännande att barnen vill 

medverka och delta. Eller ge barnet möjlighet att göra färdigt och komma 

när de kan. (Enkätsvar) 

 

Alla aktiviteter i verksamheten är ett frivilligt deltagande. Våran uppgift är 

att göra vårat yttersta för att alla barn oavsett behov ska känna sig 

delaktiga och sedda i aktiviteterna. Det kan vara att vi kombinerar olika 

material in i aktiviteterna för att locka in barnen och få de delaktiga.    

(Enkätsvar) 
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Utifrån de två sistnämnda svaren kan vi se att pedagogerna arbetar på liknande sätt som 

föregående respondents svar. De förklarar hur viktigt det är att man som pedagog ser alla 

barn samt vikten av sitt eget reflekterande över verksamhetens utformning och valet av 

aktiviteter. Svaren visar att pedagogerna är beredda att oavsett barnens olika behov 

anpassa aktiviteterna och även kombinera material för att få med alla barn.  

 

I samlingssituation som förklarades ovan tappade ett annat barn fokus ganska snabbt in i 

samlingen och började då lägga sig och rulla runt på golvet men utan att störa något annat 

barn. Pedagogerna lät barnet fortsätta och vi diskuterade sedan om det kan vara för att de vet 

att barnet är med ändå eller för att undvika konflikter. Pedagogerna på den här avdelningen 

tillämpade på olika sätt ett relationellt perspektiv i deras förhållningssätt gentemot barnen 

samt att de även gjorde barnen delaktiga i deras möten med andra. I och med att pedagogerna 

hade ett lugnt och respektfullt tillvägagångssätt värnade de om barnets integritet och dess 

relationer till den övriga gruppen. Emanuelsson m fl. förklarar att genom att inta ett 

relationellt perspektiv blir samspelet tillsammans med pedagogiken en grundläggande del i 

arbetet med barnen (2001, s.23).  

På femårs-avdelningen såg vi att det fanns en idé hos pedagogerna att barnen skulle vara tysta 

och lugna. Jesper Juul och Helle Jensen är etablerade psykologer inom forskning som berör 

relationer mellan barn och vuxna. I en av deras böcker relationskompetens i pedagogernas 

värld förklarar de begreppet lydnadskultur. Lydnadskulturens negativa konsekvenser enligt 

dem är att ju mer regler och disciplin som införs endast skapar mer frustration och en känsla 

av meningslöshet hos barnen (2003, s.44). Vi uppfattade det som att det råder en 

lydnadskultur på avdelningen. Maktperspektivet och lydnadskulturen blev tydligt genom 

pedagogens förhållningssätt mot barnen där de bland annat hyschade de barn som lekte en 

enligt vår mening relativt stillsam lek. Andra barn kommenterade dock ljudnivån och 

pedagogen svarade medhållande över huvudet på de barnen som ”störde”:  

 

- Dom stör mig när dom låter så mycket! (Barn) 

- Ja, mig också men dom vägrar att lyssna på mig. (Pedagog) 

 

Lydnadskulturen på avdelningen blir ett sätt för pedagogerna att få alla barn att passa in i den 

norm som pedagogerna anser ska finnas på förskolan. Denna lydnadskultur och 

förhållningssätt speglar av sig på barnen och de är snabba med att påpeka när någon kringgår 

de regler som skapats för hur man ska uppföra sig inom förskolans väggar. Barnen som 
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tillrättavisades gick in till ett annat rum och fick även där höra av andra barn att de lät för 

mycket. Edfelt menar att som pedagog är det viktigt att vara öppen och nyfiken för vad 

barnen sysslar med istället för att snabbt tillrättavisa dem, man ska lyssna på vad barnen 

uttrycker och säger för att få en helhetsförståelse för en situation och även visa barnen hur 

man kan lösa olika typer av motsättningar (2015, s.84). Andra konsekvenser som 

lydnadskulturen på förskolan kan ge är dels att det kan medföra att det sker en 

överdiagnostisering av de barn som inte passar in i normen som pedagogerna vill ha på 

avdelningen. Pedagogerna kanske även missar de barn som egentligen behöver extra stöttning 

av något slag, men som utåt sett passar in i normen och därav går miste om det som hen 

behöver för utveckling och välmående. Det är i enlighet med det Palla förklarar. Barnen blir 

föremål för personalens styrning, detta påverkar barnens subjektskapande och gör att barnen 

agerar olika utifrån deras känslor kring pedagogernas regler. Vissa barn uttrycker olika grader 

av acceptans medan andra reagerar med olika typer av motstånd. Hon menar på att det är 

pedagogernas ansvar att se vad som ligger bakom barnens agerande och sedan granska den 

egna verksamheten utifrån det. Palla menar att pedagogerna har ett ansvar i hur de uttrycker 

sig i både tal och text då de konstruerar och tilldelar barnen olika subjektspositioner (2011, 

s.49,51, ff). Vi reflekterade över hur barnen kände som blev föremål för pedagogens utsago 

med att “de lyssnar inte på mig”. I och med att detta sades inför resten av kompisarna tänker 

vi att om det är något som sker frekvent på avdelningen kan det ha en negativ påverkan på 

barnens subjektivitet och identitetsskapande.   

 

Inom Bronfenbrenners mikrosystem menar han på att yngre barn som ges möjligheten att i 

grupp få stimulans i sin utveckling är i stor utsträckning beroende av pedagogernas 

engagemang och interaktion tillsammans med barnen. De vuxna ska visa ett beteende mot 

barnen som stimulerar, stödjer och uppmuntrar dem samt arbeta med aktiviteter anpassade 

efter barnen och förskolans mål. I detta vuxenbeteende ingår frågor, tröst, beröm och 

instruktioner. Bronfenbrenner menar vidare på att desto oftare vuxna visar detta beteende mot 

barnen ju lättare har barnen att klara av olika samarbetsaktiviteter och uppgifter (1979, 

s.202).   

 

På yngrebarnsavdelning observerade vi en situation med ett barn på 1,5 år, hen blev ombedd 

av en pedagog att städa upp efter sig. Vilket inte barnet gjorde utan hen tittade endast på 

pedagogen och fortsatte sedan med annat. Istället för att vägleda barnet till hur man kan göra 

så satt pedagogen och dennes kollega och beklagade sig över barnets beteende. Fokus 
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hamnade direkt på barnets beteende och ovilja till att inte hjälpa till som de andra barnen på 

avdelningen gjorde vilket kopplas ihop med Nilholms definition av det kompensatoriska 

perspektivet (2005, s.127). Aspelin hänvisar till Biesta (2004) som menar om man arbetar 

utifrån ett relationellt perspektiv spelar meningsskapandet mellan barn och pedagog en viktig 

roll, resultaten av pedagogiken avspeglas av detta (2013, s.19). I sin studie har Markström 

kommit fram till att barn i förskolan förväntas kunna utveckla en tidig förståelse till sociala 

förmågor mot både de vuxna men även till de andra barnen som finns på avdelningen. De ska 

också utvecklas till att bli självständiga i relation till förskolan samt kunna klara av och förstå 

de regler och rutiner som råder (2005, s.170). Detta kunde vi se utifrån vad som hände i 

situationen. Barnet fick en tillsägelse men anpassade sig inte till det som sas och sågs då som 

en individ som inte lyssnar eller förstår.  

 

En annan situation som utspelade sig på samma avdelning var när ett barn gjorde allt i sin 

makt för att få vara med ett annat barn, men på ett ganska burdust sätt genom att ta leksaken 

samt knuffas lite. Det pedagogen gjorde då var att bara “putta” bort barnet som pedagogen 

endast såg förstöra för sin kompis. En tydlig koppling finns i Bronfenbrenners mikrosystem 

där han menar att en viktig komponent är hur den vuxna använder sin makt för att skapa en 

utveckling för alla barn (1979, s.59). Pedagogen i situationen använde däremot sin makt mot 

endast ett av barnen. Vi ställer oss kritiska till varför pedagogen inte istället gav barnet de 

verktyg hen behöver för att kunna leka med sin kompis. Om de hade arbetat kompensatoriskt 

enligt Ljusberg anser vi att de hade hjälpt barnen till att känna sig bekräftade samt att 

pedagogerna ser barnen som kompetenta (2009). Konsekvensen när pedagogerna går in och 

stoppar blir att beteende kan bidra med en känsla av misslyckande hos barnet. Edfelt menar 

när man ser barn som kompetenta anser man att barnen alltid vill göra sitt bästa utifrån sin 

förmåga men även att det finns med i processen att barn är små och har ännu inte skapat sig 

en förståelse samt strategier för att kunna hantera alla situationer de upplever (2015, s.38). 

 

Under en samlingssituation på en tre till fyraårsavdelning befann sig två pedagoger 

tillsammans med barngruppen där ena pedagogen (1) höll i själva samlingen medan den andra 

pedagogen (2) satt en bit utanför samlingsringen. Pedagog 1 bemötte barnen och deras 

funderingar samt önskemål i vilka sånger de skulle sjunga och la fokus på innehållet väldigt 

eftertänksamt. Denna aktivitet utspelade sig precis innan lunch och barnen hade lite svårt att 

sitta still men egentligen inget som vi uppfattade störde själva aktiviteten. Detta var dock 

något som pedagog 2 lade märke till och verkade vilja styra upp. Hen sa högt till de barnen 
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men endast genom att säga deras namn. Barnen reagerade och det kändes som att de förstod 

precis vad den vuxna ville, vilket resulterade i att de ändrade sitt kroppsspråk och satte sig 

upp ordentligt igen på mattan. Vid en tidpunkt i slutet av samlingen valde pedagog 2 att resa 

på sig för att gå och sätta sig vid matbordet. Matbordet står en bit ifrån aktiviteten men hen 

ser fortfarande barnen, pedagog 1 och det som pågår. Flera gånger ingriper hen, då barnen 

verkar störa ordningen. Hen är egentligen inte delaktig i aktiviteten men väljer återigen att 

säga till dem, även nu genom att endast att nämna barnens namn utan vidare förklaring med 

en vad vi uppfattade en irritation i rösten. Här reflekterade vi över om det är på grund av en 

lydnadskultur som pedagogen agerade, eller om det faktiskt var våran närvaro som gjorde att 

hen kände en press av att visa på hur bra “koll” de har på barnen, vilket också i sig är en del 

av lydnadskulturen (Juul och Jensen, 2003). Samlingen började avslutas vilket tydligt märktes 

på ett av barnen. Hen började tappa fokus och var beredd att lämna samlingen. Pedagogen 

som höll i samlingen satt bredvid detta barn och uppfattade situationen snabbt. Endast genom 

att pedagogen strök sin hand på barnets rygg, hjälpte det hen att komma tillbaka i samlingen 

utan att det blev en stor sak. Aspelin hänvisar till Aspelin och Persson (2011) där de förklarar 

att detta är en didaktisk implikation inom det relationella perspektivet. Där pedagogen på ett 

målmedvetet sätt arbetar för att inkludera alla barn i gemenskapen och aktiviteten. En stor del 

i detta inkluderande handlar om barnen och deras relationer (2013, s.21–22). Pedagogen som 

strök handen på barnets rygg visste antagligen vad som hjälpte just där och då och tillämpade 

det utifrån barnets behov.  

 

På den här avdelningen finns även ett barn med en fastställd diagnos som har en resurs som är 

med för att stötta barnet i verksamheten. När de andra barnen satt i ringen och sjöng kommer 

detta barn in på avdelningen tillsammans med resursen som i det här fallet är en ur 

personalstyrkan. Barnet la sig en bit utanför samlingsringen, men sjöng ändå med i sången. 

Resursen placerade sig då mellan barnet och de andra i samlingen, likt en stoppkloss. Vi 

tolkade det som att det var för att barnet inte skulle “störa” den pågående samlingen. Detta 

tänker vi kan göra att barnet i fråga kan känna sig exkluderad från resten av kompisarna. 

Edfelt menar att samlingen är den svåraste situationen på hela dagen i förskolan, men som 

ändå är väldigt viktig för alla barn att kunna delta i. Samlingssituationer skapar en gemenskap 

inom gruppen då barnen ser alla kompisar, gör saker tillsammans samt tränar betydelsefulla 

förmågor. Detta sker för barnen omedvetet där språk, förståelse och turtagning innefattas 

(2015, s.157). Detta kopplar vi till Aspelin som betonar vikten av att planera sin verksamhet 

utifrån ett relationellt perspektiv då relationerna mellan bland annat barngruppen och ett 
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specifikt barn som på något sätt avviker från de andra är väsentligt att bygga upp då det 

annars lätt skapar en exkluderande känsla hos det specifika barnet (2013, s.15–16). 

 

Efter avslutad observation fick vi möjlighet att prata med delar av avdelningens pedagoger 

där vi bland annat frågade om denna situation som förklarats ovan. De menar på att de har 

arbetat mycket med att belysa barnens olikheter samt att de pratat med barnen om att ibland 

behöver vissa lite mer stöd än andra. Vilket för oss blev tydligt efter att ha fått det förklarat då 

det inte kändes som att det var någon av de andra barnen som såg detta barn som avvikande 

utan det fanns en acceptans och förståelse för att barnet inte alltid kan delta på samma 

premisser som de andra och det var inget konstigt med det. På grund av barnets svårigheter 

skulle det kunna vara så att de gånger som hen faktiskt deltar i samlingen blir det inte som 

”planerat”, det kan även resultera i en känsla av ett misslyckande för barnet. Edfelt förklarar 

att trots pedagogernas vilja och ambition att alla barn ska kunna vara med, så kan det medföra 

att de barn som inte lyckas leva upp till de förväntningar som finns där och då, känner sig mer 

exkluderad än inkluderad (2015, s.167). Vårt intryck av situationen var att den vuxnas 

agerande kändes som en tydlig punktmarkering av barnet då hen ställde sig i vägen. Vidare 

funderade vi om det fanns en tanke bakom agerandet sett ur ett mer kompensatoriskt 

perspektiv. Ljusberg förklarar att i ett kompensatoriskt perspektiv är personliga relationer en 

viktig faktor för barnets utveckling och hon är noga med att påpeka att det är inte bara handlar 

om de vuxnas instruktioner till barnet utan även känslor i deras möten. Med det menar hon att 

den vuxna ska se, lyssna och känna efter vad barnet behöver just i stunden (2009, s.5).  

 

På femårs-avdelningen fick vi möjlighet att observera en samling där barnen tränade på att 

beskriva föremål som kompisarna sedan skulle komma fram till vad det var. Ett barn som har 

svårt att uttrycka sig verbalt skulle gissa på vad kompisen beskrev och hen sa “en jo/jö”, 

varpå både barnet som beskrev och pedagogen i samlingen gick fort vidare till nästa barn. 

Barnet reagerade inte nämnvärt på att inte blir bekräftad på det hen sade utan lät de andra 

fortsätta med aktiviteten. Vi fick berättat för oss att barnet och dennes vårdnadshavare har 

regelbunden logopedkontakt. Vi tolkar denna situation dels utifrån det relationella 

perspektivet där det väsentliga inte är hur pedagogen hanterar barnet, inte heller hur barnet 

hanterar sig själv. Det viktigaste är vad som inträffar i mötet (Aspelin, 2013, s.19). Genom att 

pedagogen fortsatte samlingen utan att lägga något större fokus på att barnet inte kunde 

förklara på ett förståeligt sätt, detta kan medföra att barnet ifråga inte kände sig utpekat. Det 
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blev på så sätt ett bra möte mellan barn och pedagog i förhållande till den övriga gruppen. 

Däremot kan man problematisera denna situation i och med den utvecklingsekologiska teorin 

där det menas att alla i barnets omgivning oavsett vilken roll man har i förhållande till barnet 

ska samverka för att ge barnet de bästa förutsättningarna (Bronfenbrenner, 1979, s.209). För 

att systemen i den utvecklingsekologiska teorin ska kunna samverka för att främja barnets 

utveckling bör pedagogerna i detta fall ta tillvara på den kontakt som finns med logopeden 

samt dennes kunskap om vad barnet i fråga behöver. Det vi uppmärksammade under dagarna 

som vi observerade var att pedagogerna ofta hamnade i konflikt med barnet och att hen ofta 

tappade humöret vilket resulterade i att hen blev utåtagerande. Dock inte fysiskt mot sina 

kompisar men det hände att hen kastade iväg nått hen höll i. Edfelt menar att barn som förstår 

det talade språket men har svårigheter med att uttrycka sig ofta hamnar i konflikter då de blir 

frustrerande i de olika situationer (2015, s.72). När dessa konflikter uppstod reflekterade vi 

över att även pedagogerna gick upp i affekt, vilket vi tänker att det kan vara ganska utpekande 

då det inför de andra barnen kan uppfattas som om detta barns beteende är avvikande.  

 

6.2. Innemiljöns utformning, inkluderande eller exkluderande? 

Utåt sett ser man förskolan som ett stort hus byggt i sten. Gården är stor och sträcker sig långt 

både framför förskolan men även runt huset. Vilket gör det intressant i avseendet att det finns 

stora möjligheter för barnen att inspireras till lek och förundran. Förskolan är uppbyggd med 

olika våningar och det är många små gångar och trappor för att ta sig runt mellan de olika 

avdelningarna. Alla förutom de allra yngsta barnen är samlade på samma halva av förskolan 

men på olika våningar. För att komma till yngrebarnsavdelningen där barnen är mellan 1–2,5 

år måste man gå förbi bland annat köket, personalrummet och kontoret i en lång krokig 

korridor. På denna avdelning har de ett bord med tillhörande stolar som var på barnens nivå, 

där även de yngsta barnen kan sätta sig samt gå av stolen själva och utan problem nå det som 

finns på bordet. De två andra borden var höga bord med tillhörande stolar i samma storlek 

som är anpassade för stora barn eller vuxna. Alla de tre beskrivna borden användes som 

matbord, under en observation som vi genomförde märkte vi att barnen som satt vid de två 

stora borden dels behövde hjälp för att komma upp och ner men även att det blev svårare för 

dem att arbeta på sin självständighet när de var klara och skulle gå och tvätta sig då de var 

beroende av hjälp från pedagogerna. Medans de barnen som satt vid det låga bordet utan 

problem kunde göra allt sådant själva vilket medförde lite mer “frihet” för dessa barn. Nordin-

Hultman förklarar detta genom att hävda att förskolorna bör inreda avdelningen med möbler 
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anpassade till barnens ålder vilket bidrar till att deras utveckling och känslan av att “jag kan 

själv” förbättras. Hon menar att en måttstock kan vara att barnen ska nå ner med fötterna i 

golvet, då är miljön barnanpassad (2004, s.140). Vi reflekterade dock över att resten av miljön 

på yngrebarnsavdelningen var på barnens nivå, allt ifrån soffan och hyllorna till materialen 

där det exempelvis låg både pennor, böcker samt pärlor på barnens nivå. Detta resulterade i 

att barnen i den fria leken inte behövde be om hjälp för att göra det de kände för. Detta visar 

ändå på att pedagogerna på avdelningen har ett barnorienterat tänk när det kommer till barns 

självständiga utveckling samt att de ges förutsättningar till kreativitet.   

 

Inne på alla avdelningar finns det olika rum inredda efter vad rummet har för syfte, bland 

annat finns det ateljé, byggrum och samlingsrum. Man kan säga att förskolan i stort sett har 

alla de olika rum som generellt finns på de flesta förskolor i dag.  

 

Utifrån våra observationer såg det ut som att barnen satt i de olika rummen och gjorde det 

som förväntades utifrån rummets syfte samt det material som fanns att tillgå. Rummen på 

avdelningarna är stora samt avlöser varandra, detta medför att det kan bli svårt för 

pedagogerna att se vad som händer i respektive rum. Något vi också uppmärksammade under 

ett observationstillfälle då tre barn var inne i ateljérummet på en 3–4 årsavdelning, ingen 

pedagog befann sig där när det blev osämja mellan barnen, pedagogen går dit och ser att ett av 

barnen är ett barn som vi fått höra på plats “är svår att hantera och har svårigheter med det 

sociala samspelet”. Utan någon förkunskap om vad som hade hänt tog pedagogen genast för 

givet att det var det barnet som hade gjort något fel, vilket resulterade i att endast det barnet 

fick lämna rummet. Här läggs skulden direkt på barnet och barnet ska själv ta eget ansvar för 

sitt beteende. Vilket också är en del i det kompensatoriska perspektivet där det finns en vilja 

att identifiera barnet och man ser på barnet med svårigheter (Nilholm, 2005, s.127). En tydlig 

koppling mellan situationen och det som Palla förklarar är att barn vars beteende som för 

pedagogerna är svåra att förstå kan tilldelas en stämpel av att vara utåtagerande (2011, s.99). 

 

En pedagog på femårsavdelningen uppmärksammade under pågående observation ett barn 

som gick runt mellan rummen och tittade på vad de övriga barnen gjorde. Barnet gjorde inget 

väsen av sig utan vandrade lite planlöst runt inne på avdelningen. Efter ett tag sa pedagogen 

till barnet att hen skulle sätta sig ner någonstans och inte bara gå runt och störa de andra. Det 

barnet gjorde då var intressant för hen hämtade material från ateljén och satte sig ner på 

golvet framför barnen som lekte på golvet inne i byggrummet och började rita. Detta 
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uppmärksammade barnen som var inne i byggrummet och sa dels till barnet men de gick även 

till pedagogen och berättade, som i sin tur sa åt barnet att flytta sig till ateljén “där man ska 

rita”. Detta ledde till att barnet som ville vara i samma rum som de andra exkluderades och 

sattes ensam i ett annat rum där hens aktivitet ansågs passa. Urie Bronfenbrenner menar att i 

barnets mikrosystem är det viktig att barnet finner meningsfulla aktiviteter som främjar 

utvecklingen (1979, s.212). Barnets subjektskapande hämmades då hen aldrig fick en chans 

att fortsätta med sin tänkta aktivitet tillsammans med de andra barnen utan blev tillsagd att 

byta rum. 

 

Nordin – Hultman menar att ett barns subjektsskapande är en ständig pågående process som 

sker på löpande band i hela verksamheten (2004, s.171). Hon förklarar vidare att det i dagens 

svenska förskolor finns en tydlig tradition för hur och i vilket rum material ska förvaras. 

Barnen får i och med detta en väldigt liten möjlighet att kombinera material samt placera sig 

med de övriga barnen utifrån sina behov. Hon förklarar vidare att beroende på hur 

pedagogerna skapar miljön på förskolan visar hur deras tankar går kring barnens 

utvecklingsmöjligheter (2004, s.12, 108). Eftersom att avdelningen är uppdelade i rum som är 

ganska rymliga och inbjuder till inspiration och lek, så ställer vi oss frågande till varför barnet 

inte kunde få sitta och rita bredvid sina kompisar som hen ansåg som meningsfulla. Lutz 

menar på att inkludering inom förskolan bör fungera på ett sätt där miljön är det som ska 

anpassas efter barnet och inte som det blev i observationen att barnet var tvungen att anpassa 

sig efter miljön (2013, s.39).  

 

Vi utgår från den barngrupp vi har och bygger upp miljön i samarbete med 

dom och de projekt vi just nu arbetar med. Vi arbetar för att varje miljö ska 

ha så mycket självständighetstänk som möjligt […] 

(Enkätsvar) 

 

Ur 13 av 15 svar i enkäterna kunde vi utläsa att pedagogerna ansåg att miljön är föränderlig 

på en övergripande nivå. De resterande 2 respondenterna menade på att de inte riktigt har koll 

på den här typen av fråga. Att miljön anses var föränderlig var dock inget vi utifrån 

observationerna kunde se utan vi fick en känsla av att barnet måste oavsett behov anpassa sig 

efter miljön och dess utformning snarare än tvärtom. Observationen som förklarades ovan 

med barnet som fick flytta sig till ”rätt rum”, kan kopplas ihop det med det kompensatoriska 

perspektivet där problematiken läggs på barnet och barnet ska på egen hand ta ansvar för sitt 
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beteende. Man ser på barnet som en avvikande individ (Palla, 2011, s.35). Rum och dess 

organisation skapar en rad föreställningar om hur man ska vara och hur man ska bete sig i 

förhållande till hur det är inrett och vad som finns att tillgå (Nordin-Hultman, 2004, s. 52). 

Pedagogen hade istället kunnat möta barnets behov i form av att låta hen få ta in material från 

ett annat rum. Detta hade då lett till att barnet hade inkluderats med de andra barnen. Barnet 

visade tydligt att de andra barnen lockade men inte nödvändigtvis deras lek, vilket gjorde att 

hen kompromissade med att flytta sin aktivitet till deras. Markström skriver i sin avhandling 

om det “normala och önskvärda” barnet i en förskolekontext. Där det är barnet som ska passa 

in i mängden och avviker det framstår det som onormalt och jobbigt (2005, s.33).  

 

I de rum som finns inom de pedagogiska sammanhangen i förskolan tillskrivs barnen hur de 

ska vara och hur de bör bete sig samt hur de ska uppfattas och bedömas (Nordin-Hultman, 

2004, s.51). Detta gäller alla barn oavsett om de har fått eller kommer få en diagnos eller inte, 

barn behöver få komma till förskolan utan att de ska känna att de blir bedömda och/eller 

exkluderade på grund av miljöns utformning och andra faktorer. 2 utav de 15 svar som vi fick 

in via enkäten utmärkte sig från majoriteten:  

 

Det beror mycket på vilka behov som finns i gruppen. Det kan handla om 

bildstöd, om ljudanpassningar, om placering vid matbordet eller om att 

anpassa trösklar, möbler, ljus osv (Enkätsvar) 

 

[…] Det blir svårt att ändra en hel miljö på grund av ett barn men vi 

försöker att bemöta så gott det går (Enkätsvar) 

 

Dessa svar visar på hur olika tankar pedagogerna på förskolan har när det kommer till 

innemiljöns utformning. Det första svaret tyder på ett relationellt tänk när det kommer till 

miljön vilket gör det inkluderande medan i det sistnämnda svaret finns en risk för att barnet 

som är i behov av att miljön förändras exkluderas på grund av pedagogens synsätt.  

  

Vi uppmärksammade att alla avdelningar på förskolan hade pedagogerna bestämt vilka platser 

barnen skulle ha vid samlingarna, det markerades ut med bilder vart barnen skulle placera sig 

och vi frågade om detta och fick då till svar: 
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Ja vi har ju sett vilka barn som kan och inte kan sitta bredvid varandra. Det 

blir ohållbart om de varje gång får välja själva så vi har tagit ett beslut om 

vart de ska sitta under samlingarna  

(Fältanteckning 2017- 10-11) 

 

Inom det kompensatoriska perspektivet löser de problemen för stunden vilket även uttalandet 

visar på genom att de vuxna bestämmer vart barnen ska sitta vid olika situationer (Ljusberg, 

2009, s.4–5) men samtidigt så visar pedagogerna tydligt att barnen inte ges chans till att 

utveckla sin självständighet och sitt subjektskapande. Med subjektskapande menas med hur 

barn dels förstår sig själva i relation till andra men också hur andra ser på dem (Nordin-

Hultman, 2004, s.13). Pedagogens uttalande kan kopplas ihop med Ljusbergs kritik till 

Nilholms definitionen av det kompensatoriska perspektivet. Där det innebär att den vuxnas 

syn på de normkriterier om hur barn ska bete sig hamnar i fokus och man lägger onödig 

energi och fokus på barnets svagheter istället för att se dem som kompetenta (2009, s.18). 

 

Nordin-Hultman lyfter en viktig aspekt kring förklaringar om barns handlingar och hon menar 

på att det råder ett dominerande sätt att tänka kring detta. Det som ofta görs är att förklaringen 

till beteendet ses i ljuset av barnens tidigare erfarenheter samt egenskaper istället för 

pedagogiken som råder på förskolan. I och med detta dominerande tänk ses barnet som 

problemet, istället för att se vad miljön har för påverkan på barnets agerande (2004, s.21). 

Inom förskolan förekommer makt i olika former dels indirekt men även att den ses som en 

opersonlig styrning. Detta beror både på grund av miljön men även på förskolans regler och 

rutiner. Makten och auktoriteten sitter i rummens ordning och Nordin-Hultman kallar den för 

“mikromakt”. Ett tydligt exempel på mikromakt som hon anger är barnens bestämda 

sittplatser under samlingssituationer. Prickarna eller korten på golvet som hänvisar till var 

vilket barn ska sitta syftar till att barnen som inte fungerar enligt pedagogerna tillsammans 

hamnar så pass långt ifrån varandra att onödiga diskussioner och konflikter motverkas (2004, 

s. 104–106). Pedagogen som uttalade sig om barnens sittplatser i samlingarna visar på denna 

mikromakt där regler och rutiner samt ordning skapar hur barnen ska förhålla sig i olika 

situationer. En viktig aspekt är hur barn skapar sin egen identitet i och med makt och styrning. 

Identiteten är inte något fast utan det är en pågående process där jaget omformas och 

förhandlas inom förskolans språkliga ramar (Palla, 2011, s.12).  
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6.3. Samhällets och ledningens bidrag i det pedagogiska arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd 

Lutz hänvisar till en rapport från skolverket (2008) där det tas upp en intressant faktor i 

relation till varför fler barn i förskolan är i behov av särskilt stöd från år 1998–2008. 

Rapporten menar att i och med att läroplanens mål ställer allt högre krav på barnens 

individuella utveckling samt att förskolan kartlägger och observerar pedagogerna det enskilda 

barnets utveckling mer och mer. Detta kan vara en bidragande faktor till att barn i behov av 

särskilt stöd ökar i och med att “normaliseringsspannet” då minskar (2013, s.28). I dessa 

rapporter som Lutz hänvisar till ser vi kopplingar till den observerade förskolans verksamhet. 

Där kan vi utläsa både ett relationellt samt ett kompensatoriskt förhållningssätt i deras arbete. 

Det vill säga, vad barnet behöver och om barnet får den stöttning och de hjälpmedel hen 

behöver. Utifrån dessa perspektiv bidrar man även till att det relationella perspektivet främjas 

för barnet i hela verksamheten. Även Palla menar att ett av målen för förskolan är att barnen 

ska utveckla en ansvarskänsla och en inblick i samhällslivet utanför förskolan samt kunskap 

om de normer och den värdegrund som både samhället och förskola vilar på. Palla förklarar 

vidare att på så vis ställer det liberala samhället krav på barnen genom förskolan att de ska 

anpassa sig till de normer som redan finns, detta utan att se till individernas olika behov 

(2011, s.12). Under ett observationstillfälle som genomfördes på yngrebarnsavdelningen 

uttryckte sig en pedagog: 

 

Man misstänker ju något redan när de är så små som 1,5 år ungefär 

(Fältanteckningar 2017-10-06) 

 

Detta uttalande baserades på ett barn som är fysisk mot sina kompisar som kan ta sig i uttryck 

att hen biter sina kompisar samt som en annan pedagog uttryckte sig att barnet har svårt att 

fokusera på en sak längre tid. Vi vet inte hur de tänker gå vidare med detta barn men deras 

uttalande ser vi som en effekt av förskolans bedömnings- och kartläggningskultur, då barnet 

ifråga redan så liten som 1,5 år sägs utifrån vår tolkning av deras uttalanden sticka ut från 

mängden. Våra reflektioner kring detta är att det kan vara för tidigt att uttrycka sig på det viset 

redan när barnet är så pass litet, vi tänker att barnet inte har ett beteende som avviker från 

hens ålder på ett markant sätt. Just bitandet som detta barn gjorde i vissa situationer kan enligt 

oss ha många olika förklaringar bland annat frustration över att inte kunna uttrycka sig på ett 

sätt för att bli förstådd. För att återkoppla till Skolverkets rapport (2008) anser vi att de ställer 

sig lite kritiska till den bedömningskultur som nu pågår i förskolorna. Detta är till en viss del 
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bra då de flesta styrdokument som vi i förskolan ska förhålla oss till görs på en högre politisk 

nivå, som i många fall inte ser till hur det faktiskt ser ut i verksamheterna idag. Samtidigt är 

det något pedagogerna får ta i beaktande då bland annat läroplanen är väldigt komplex och det 

ofta handlar om våra egna tolkningar av den, vad passar just oss i denna barngrupp? Detta är 

något som Bronfenbrenner menar med ecology transition. Det visar på vikten av att alla 

system i den utvecklingsekologiska teorin från makrosystemet som innefattar bland annat 

politiker ner till barnets mikrosystem, där förskolan och dess relationer kommer in. Dessa 

nyssnämnda faktorer ska samspela på ett bra sätt för att ge barnet den maximala utvecklingen 

utifrån hens förutsättningar (1979, s.210). Det är även i enighet med Lutz som menar på att 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd är ett komplext arbete då det finns många 

ideologiska ställningstaganden som påverkar verksamheten direkt genom medveten politisk 

styrning men också indirekt via ekonomiska förutsättningar (2013, s.8). Detta är för vår studie 

intressant då vi under vår tid på förskolan såg att pedagogerna är snabba på att kartlägga 

barnen så fort de uppmärksammar att någonting sticker ut ur mängden. Vilket citatet ovan 

visar på. Vi anser att det är av stor vikt att pedagogerna utvärderar verksamheten för att se vad 

de kan göra för att stötta barnen. Det visade sig att förskolan har som ambition att göra det, 

detta framgår i de handlingsplaner som vi fick möjlighet till att läsa, där det bland annat står 

att “pedagogerna ska ge barnet en annan plats vid matbordet så att hen lättare kan fokusera på 

maten samt att pedagogerna ska dela upp barnen i mindre grupper vid in och utgång och då 

ska de se till att barnet ifråga alltid får vara i den grupp som går sist in respektive ut”. 

Förskolan ska även utöka personalstyrkan med en extra pedagog på 50 procent. Detta för att 

barnet ska kunna delta i verksamheten på samma premisser som de andra barnen. 

Pedagogerna var noga med att påpeka att handlingsplanerna inte nödvändigtvis är till för att 

barnen ska få en fastställd diagnos utan främst till för att se vad verksamheten kan göra för att 

stötta barnet. Detta är i enlighet med det läroplanen menar, för att barn som är i behov av 

särskilt stöd ska få det stöd de behöver måste detta utformas efter barnens egna behov (Lpfö, 

98/16, s.5). 

Palla beskriver att en del i den relationella pedagogiken är att pedagogen ska kunna inta både 

sitt egna perspektiv för verksamhetens bästa men lika mycket barnets perspektiv för hens 

bästa och kunna pendla mellan dessa perspektiv (2011, s. 36). Det anser vi är just vad 

pedagogerna har gjort i utdraget från handlingsplanen ovan, de har utgått ifrån barnets behov 

och sedan satt det i relation till hur verksamheten ska fungera för att barnet ska kunna 

utvecklas och delta som sina kompisar. 
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Det är med hjälp av förskolans handlingsplaner som pedagogerna skriver tillsammans med 

förskolans utvecklingschef samt vårdnadshavarna. Bronfenbrenner menar att vikten i 

mesosystemet är att skapa sig en förståelse för hur de olika närmiljöerna påverkar varandra i 

barnets utveckling och detta genom att studera både hemmet och förskolan om pedagogerna 

ska hitta bra lösningar för barnet i den dagliga verksamheten (1979, s. 212). Detta bidrar till 

en smidig övergång från barnens mikrosystem till mesosystemet. Pedagogerna vill då i detta 

samarbete få reda på hur barnet agerar hemma i liknande situationer för att kunna hitta ett 

mönster som bidrar till att de kan främja barnets utveckling.  

 

I de fall då det visar sig att barnet behöver utredas vidare för någon form av diagnos blir det 

tydligt i handlingsplanerna vilka externa aktörer förskolan samarbetar med, och på det viset 

kan vi utläsa att övergångarna till makrosystemet sker på ett smidigt sätt. Detta blev tydligt 

när vi läste en handlingsplan angående ett barn med en fastställd diagnos där barnet 

tillsammans med vårdnadshavarna har fått hjälp samt en del olika verktyg och hjälpmedel de 

kan använda sig av, av bland annat BUP och specialpedagoger inom den specifika diagnosen. 

Inom mesosystemet påpekar Bronfenbrenner vikten av att alla de stödjande aktörerna behöver 

vara engagerade i de aktiviteter som barnet befinner sig i på en daglig basis (1979, s. 215). 

Via handlingsplanen och de externa aktörerna har även pedagogerna fått kunskap om hur de 

ska göra för att stärka barnets utveckling samt med vad för typ av verktyg de kan ta hjälp av i 

arbetet med barnen. Under våra observationer var detta inget vi såg att verksamheten arbetade 

något med, varken ensam med barnet eller i barngruppen för att ge barnet det stöd den 

behövde i olika situationer. 

 

I enkäten ställdes frågor om det finns resurser på förskolan samt vilken roll och utbildning de 

har. Alla utom en som inte visste svarade i likhet med att pedagogerna får någon form av 

utbildning som citaten nedan visar.  

 

Även om vi har resurs försöker vi skicka pedagoger på utbildning. För 

barn som fått diagnos erbjuds ofta kurser inom till exempel ADHD-center, 

Autism-center eller Asperger-center. Vi håller ständigt utkik efter 

utbildningar eller föreläsningar som kan vara bra. Vid något tillfälle har vi 

skickat hela personalgruppen på föreläsning för att de skulle få lite 

förståelse för barnet ifråga. (Enkätsvar) 
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Oftast är det en person utan utbildning då är tanken att hen ska finnas till   

för att underlätta för de ordinarier pedagogernas aktiviteter 

(Enkätsvar) 

 

Barnet som nämndes tidigare med fastställd diagnos har en resurs i form av en outbildad 

person som är med barnet ifråga i alla situationer när hen befinner sig på förskolan. Detta är 

dels för att för att det är en trygghet för barnet att ha samma person med sig, dock ser det mest 

ut som att hen är där för att “släcka bränder”, vilket menas med att förebygga problematiska 

situationer för det berörda barnet. Vi fick möjligheten att samtala med en person som sitter i 

förskolans ledningsteam som berättade att resursen till detta barn är där för att underlätta för 

förskollärarna på avdelningen så att de kan få med barnet i de pedagogiska aktiviteterna. 

Dock menar personen vi pratade med att avdelningen tyvärr inte jobbar efter det men det är 

något som förskolan skall ta tag i. Barnet ifråga skulle egentligen ha bytt avdelningen som 

resten av hens kompisar gjorde efter sommaren, men barnet är kvar på den yngre avdelningen. 

Under en av våra observationer hade hens pedagoger planeringstid så en annan avdelning tog 

hand om deras barn. Barnet fick då vara ensam inne tillsammans med en förskollärare från en 

annan avdelning medan resten av hens kompisar var ute tillsammans med den andra 

avdelningens barn. Förskolläraren sade att  

 

Det är roligt för jag brukar ta hand om detta barn när hens pedagoger har 

planering och jag brukar se vad hen vill göra just för stunden, vissa dagar 

är vi ute med de andra barnen men dagar som idag kände vi för att vara 

inne (Fältanteckning 2017-10-06). 

 

Edfelt skriver om vikten av en bra relation mellan barn och vuxna för att barnets utveckling 

och mående ska främjas, det kan vara av extra stor vikt när det kommer till barn med 

problemskapande beteende (2015, s. 45). Här tänker vi att pedagogerna arbetar relationellt till 

stor del då de värnar om barnets utveckling kopplat till de relationer hen har. Främst till 

pedagogerna men även till själva avdelningsmiljön. Hade de flyttat på hen hade det gett stora 

konsekvenser för barnet ifråga då hen har svårt för ett sånt drastiskt miljöombyte.  

 

I enkätsvaren framgick det att pedagogerna upplever samarbetet med vårdnadshavarna som 

bra, rakt och ärligt. De uttryckte att det generellt inte är svårt att föra fram sin oro kring ett 
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barn då vårdnadshavarna ofta har reflekterat över det själva och uppskattar att pedagogerna 

lyfter det som de ser att ett barn har svårigheter med. 

 

[…] Är vi professionella och visar att det är barnet vi tänker på så vill 

vårdnadshavarna samarbeta och är positivt inställda till våra tankar. Tror 

att om någon vårdnadshavare skulle motsätta sig så skulle vi iaf göra allt vi 

kan för att det ska bli bra för barnet. Det är tillsammans med 

vårdnadshavarna vi skriver handlingsplan. (Enkätsvar) 

 

Bronfenbrenner menar att vårdnadshavarnas erfarenheter samt tidigare kunskaper präglar 

barnens mikrosystem på förskolan (1979, s. 6). Vi fick vetskap om att merparten av 

vårdnadshavarna är akademiker och vi funderar på om barnen på den berörda förskolan har en 

fördel av att de har en akademisk bakgrund och att förskolan ligger i ett högt socioekonomiskt 

område i Stockholms regionen. Vi tolkar Bronfenbrenner som så att om vårdnadshavarna 

samarbetar med förskolan i och med deras handlingsplaner så bör det bidra till att deras barn 

får den stöttning de behöver för att få de maximala utvecklingsmöjligheterna utifrån deras 

behov. De gånger som vårdnadshavarna av någon anledning motsätter sig pedagogernas oro 

är det svårt för förskolans arbete att ge barnet det som de behöver om det finns behov av 

externa aktörer. 

 

7. Slutdiskussion  
Sammanfattningsvis inser vi vikten av den utvecklingsekologiska teorins betydelse för arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Teorin visar tydligt på i vilken beroendeställning barnet är i 

när det kommer till hur de vuxna ska samverka för barnets optimala utvecklingsmöjligheter.  

Syftet med denna undersökning har varit att få syn på hur pedagoger på en förskola arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd. Fokus har legat på pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barn som behöver lite extra stöd i sin fortsatta utveckling, hur de arbetar med innemiljön och 

vad den ger för signaler när det kommer till ett inkluderande respektive exkluderande 

arbetssätt samt vilka externa aktörer förskolan tar in för att främja utvecklingen hos de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Studien innefattar både barn som har fastställd diagnos men 

även de barn som pedagogerna anser behöva extra stöd. Utifrån vår fältstudie har vi valt att 

problematisera kring några specifika iakttagande som berör barn i behov av särskilt stöd.  
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Den första frågeställningen avsåg att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig till barn som 

inte faller inom normen samt hur det tar sig i uttryck i verksamheten. För att kort sammanfatta 

enkätsvaren kunde vi utläsa att pedagogerna inte ansåg att barnen ska behöva ha en fastställd 

diagnos för att bli förstådda samt få de stöd de behöver. De ser på barnen som ”härliga 

utmaningar” och de är öppna för vad som behövs göras för barnets välmående under deras tid 

på förskolan. Ambitionerna är goda men utifrån våra observationer kunde vi se att det är 

svårare för pedagogerna att utforma verksamheten i praktiken utifrån deras svar de visar i 

enkäterna. 

Vi tänker dock att förskolan och dess pedagoger arbetar dagligen med en vilja att se varje 

barn och kunna ge barnen förutsättningar till det livslånga lärandet men pedagogernas 

förutsättningar kan försvåra arbetet i och med kollegor som inte är på plats, stora barngrupper 

mm. Vi diskuterade om den rådande lydnadskulturen är en bidragande faktor till att 

pedagogerna snabbt riktar tankarna på diagnoser för de barn som uppvisar ett avvikande 

beteende eller om det går på ren rutin att döma barnens beteende utifrån den norm som finns i 

samhället idag. Pedagogerna visade i enkäterna att barn i behov av särskilt stöd som definition 

är svårförklarat och komplext. Lutz menar att problematiken med kategorin barn i behov av 

särskilt stöd är att de bedöms och skapas ur ett vuxenperspektiv. De vuxnas bedömning är det 

som blir utgångspunkt för om ett barn utgör problem eller inte (2013, s. 24–25). Detta blev 

tydligt för oss i samlingssituationen där en av de två medverkande pedagogerna uppenbart 

ansåg att barnen störde aktiviteten utan någon vidare förklaring till de barn som blev tillsagda. 

Vi som observatörer uppfattade det inte som att barnens beteende var något som störde hens 

kompisar och inte heller verkade den pedagog som höll i samlingen störas då hen utan 

problem kunde genomföra samlingen som planerat. Ett mönster vi har kunnat utläsa via 

observationer är att det är pedagogerna som bestämmer vad som är ett problemskapande 

beteende hos barnen. De förstärker även beteendet genom deras sätt att uttrycka sina tankar 

om beteendet som barnen visar.  

 

Förskolans pedagoger berättade att de arbetar med ett öppet sinne för barns olikheter. 

Pedagogernas ambitioner som de visade i enkäterna speglar deras utsaga även om vi utifrån 

observationerna såg att de skulle kunna arbetas mer frekvent i verksamheten. I deras arbete 

syns ett relationellt perspektiv men med kompensatoriska inslag. I många av de observationer 

som beskrevs i analysavsnittet visade pedagogerna att de visste i mångt och mycket vad 

barnen behövde just där och då för att kunna fortsätta deltaga. I de ostyrda aktiviteterna där 
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barnen fick ”leka fritt” hade pedagogerna svårare att tillämpa ett relationellt arbetssätt där de i 

stället var snabba på att tillrättavisa barnen som pedagogerna ansåg störa.   

 

Efter avslutade observationer fick vi en stund att sitta ner tillsammans med en av pedagogerna 

som har en ledarroll på förskolan. Hen har stora erfarenheter när det kommer till barn i behov 

av särskilt stöd på en privat nivå samt även arbetsmässigt. Man märker att hen brinner för 

dessa barn och anser att det är en viktig del i barnens utveckling att få bli sedda och bemötta 

på sin utvecklingsnivå redan i tidig ålder och att deras behov tas på stort allvar oavsett om det 

handlar om stöd under en längre period eller en kortare tid. Det som fick oss att fundera var 

om det krävs att man är personligt engagerad på den nivån som hen visar för att kunna ge alla 

barn oavsett behov samma förutsättningar. Detta trots att alla som verkar i förskolan ska 

arbeta utifrån förskolans styrdokument där det tydligt framgår att arbetslaget ska: 

 

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd 

i sin utveckling (lpfö 98/16, s.11). 

 

Som läroplanen visar är man som pedagog beroende av sina kollegor och det är viktigt att 

man strävar mot samma mål för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna till utveckling 

och lärande.  

 

Den andra frågeställningen vi berörde gällde miljöns utformning samt hur pedagogerna 

arbetar för att få en inkluderande verksamhet för alla barn oavsett behov. I likhet med den 

första frågeställningen kan vi utläsa i enkäterna att pedagogerna återigen har en ambition av 

att arbeta med miljön som föränderlig men vi har utifrån observationerna kommit fram till att 

barnen oftast är de som måste flytta sig ”till rätt rum” och anpassa sig hellre än tvärtom. I 

mikrosystemet i den utvecklingsekologiska teorin är det av stor vikt att barnen finner 

aktiviteter som är meningsfulla för att de ska kunna utvecklas och forma sitt subjektskapande 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 212). Nordin-Hultman förklarar att rummen som pedagogerna 

konstruerar tilldelar barnen hur de ska bete sig samt bidrar till att barns avvikande beteende 

tydligt skiljer sig från majoritetens (2004, s. 51). Ett tydligt exempel på just det förklarades i 

analysen där det beskrevs en situation där ett barn hittade en meningsfull aktivitet men som 

pedagogen genast var snabb på att avbryta då hens aktivitet inte ansågs passa utifrån rummets 

utformning. Vilket i sig fick en exkluderande effekt på barnet. 
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Alla barn hade bestämda platser när det kommer till samlingssituationerna vilket visar på att 

pedagogerna inte tillåter att barnen får chans att själva välja vem de vill sitta bredvid. Detta 

minskar barnens möjligheter att utveckla ett ansvarstagande genom att pedagogerna 

minimerar riskerna för konflikter. Pedagogerna placerar ut barnen för att underlätta för sina 

planerade aktiviteter. Som analysen visade är det ett kompensatoriskt arbetssätt då 

pedagogerna vet vilka barn som främst behöver sitta nära en vuxen vilket även är i likhet med 

det relationella. I båda situationerna som förklarades ovan syns tydligt den mikromakt som 

pedagogerna omedvetet utövade. Även om detta inte är något som pedagogerna medvetet gör 

så hämmar det barnen och det skapar rutiner och ordning som barnen måste förhålla sig efter.  

För att innemiljön ska bli inkluderande för alla barn bör pedagogerna inta ett kompensatoriskt 

tänk i första hand för att se till hur alla barn förhåller sig till den befintliga miljön. När barnen 

har fått lära känna miljön kan pedagogerna sätta miljön i ett relationellt sammanhang men 

även behåll det som varje barn ser som meningsfullt. Det visade sig även i enkäterna att 

mestadels av pedagogerna verkar dela våran tanke kring detta.  

 

Den tredje och sista frågeställningen avsåg att ta reda på vilka externa aktörer förskolan tar in 

för att stödja de barn som pedagogerna anser vara i behov av särskilt stöd. Bronfenbrenners 

teori belyser vikten av stödet utifrån som en viktig komponent och framförallt hur dessa 

samarbetar för att kunna ge barnet bra förutsättningar under deras tid på förskolan (1979, 

s.210). Vi kan dra en slutsats utifrån enkäterna att pedagogerna får externa utbildningar efter 

de behov som finns i barngruppen men i analysen kom vi fram till att pedagogerna inte alla 

gånger verkar tillämpa den kunskap de besitter när det kommer till alla behov barnen tycks 

ha. De har fått råd och verktyg från exempelvis BUP och logopeder men som inte framgick 

speciellt tydligt under den tiden vi befann oss på plats. 

 

De har ett bra samarbete med barnens vårdnadshavare. Hittills har de aldrig stött på några 

problem när de har behövt ta upp sin oro om barns beteende till dess vårdnadshavare.  

 

I enkäterna framgick det tydligt att de resurser som sätts in visar på att det finns ett relationellt 

förhållningssätt i deras arbete då det beskrivs att resurserna är där för verksamheten i stort 

som även framkom i analysen. Våra observationer tyder dock på att resurserna blir en 

kompensatorisk hjälp för de specifika barnen, som det i analysen framgick att dennes roll är 

mestadels att finnas för att underlätta vardagen för det berörda barnet. Vilket i sig inte 
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behöver vara något negativt då det fungerar där och då. Edfelt styrker detta med att för vissa 

barn blir förskolans aktiviteter övermäktiga, dessa barn behöver då möjlighet att gå undan 

tillsammans med en vuxen (2015, s.166). Detta är en del av det kompensatoriska stödet som 

resurserna på förskolan ger de barn som är i behov av särskilt stöd. Det styrker även den 

ledningsperson vi fick prata med som berättade att deras tanke med resurserna är till för att 

underlätta för hela avdelningen men som det ser ut just nu används resursen för ett specifikt 

barn större delen av tiden. Ur ett långsiktigt perspektiv tänker vi att verksamheten blir sårbar 

de gånger resursen inte finns på plats.  

Eftersom förskolan skall vara en del i det livslånga lärandet, bör resurserna som finns att tillgå 

på förskolan användas i ett relationellt perspektiv för att ge barnet bra förutsättningar. Det vill 

säga oavsett om det är i from av en extra vuxen eller andra verktyg ska de på ett så 

självständigt sätt som möjligt kunna delta i verksamheten. Resursen finns även med som en 

kompensatorisk hjälp och som vi nämnde tidigare behöver detta inte vara negativt men vi 

anser vi att det bör bindas samman med det relationella för barnets framtida skolgång. Detta 

är en del i vad Bronfenbrenner menar med smidiga övergångar mellan systemen (1979, 

s.210). 

 

Utifrån enkäterna och observationerna märks det att pedagogerna får ett bra stöd och de rätta 

verktygen som krävs av ledingen och de externa aktörer som sätts in. Detta bör underlätta för 

de barn som är i behov av särskilt stöd då de ska kunna delta i verksamheten tillsammans med 

den övriga barngruppen.  

 

Avslutningsvis är vi medvetna om att resultaten som vi kommit fram till endast kan sättas i 

relation till den förskolan som berördes i studien och att det generellt inte gäller alla förskolor.  

Studiens resultat kan ändå ge en antydan till hur det ser ut i dagens förskolor. 

Vi ser dock en möjlighet för framtida forskning att ta reda på hur fler förskolor arbetar för att 

få mer exakta resultat över arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1 

 

      

     Stockholm 2017-10-02 

Hej! 

Vi är två studenter som går på förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid 

Södertörns högskola. Denna tid på utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik i vårt kommande yrke 

som förskollärare. Studien kommer att handla om specialpedagogik och förskolans 

förhållningssätt med fokus på hur det skapas en inkluderande/exkluderande verksamhet för 

alla barn. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola mellan vecka 41–

43. Vi skulle då vilja genomföra observationer inriktade på förhållningssätt och förskolans 

miljö. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnens, personalens och verksamhetens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Maria Johansson                                              Suzanne Thunberg 

Maria22.johansson@student.sh.se                 Suzanne01.thunberg@student.sh.se 

 

Handledare 

Sam Holmqvist 

sam.holmqvist@sh.se  
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Bilaga 2 

 

Missivbrev      

    Stockholm 2017-10-02 

Hej! 

Vi är två studenter som går förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns 

högskola och vi är nu på vår sista termin där vi är i full gång med vårt examensarbete. Det 

ämnet vi har valt är specialpedagogik med syfte till att studera förskolans förhållningssätt med 

fokus på hur det skapas en inkluderande/exkluderande verksamhet för alla barn. 

Vi uppskattar om vi kan få era åsikter kring detta ämne genom att ni tar er tid att svara på 

enkäten. Enkäten tar ca 5–10 minuter att besvara och vi ser gärna att ni utvecklar era svar. 

I slutet på enkäten finns en övrigt-punkt där ni ges utrymme att lämna ytterligare uppgifter 

som inte ryms i frågorna samt om ni har några övriga synpunkter på enkäten i övrigt. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Alla uppgifter ni lämnar kommer behandlas utifrån vetenskapsrådets principer 

där bland annat konfidentialitetskravet ingår. Detta betyder att barnens, personalens och 

verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga 

register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer 

sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

 

Maria Johansson                                      Suzanne Thunberg 

Maria22.johansson@student.sh.se                 Suzanne01.thunberg@student.sh.se 

 

Handledare 

Sam Holmqvist 

sam.holmqvist@sh.se 

 

 

 



	 49	

Bilaga 3  

 

Enkätfrågor 

 

1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom förskola? 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

3. När du hör begreppet barn i behov av särskilt stöd, vad tänker du då? 

4. Hur bemöter du barn som motsätter sig till att delta i styrda aktivitet? Ex. samling, 

läsvila m.m. 

5. Finns det tillgång till resurs på avdelningen? Vad är i så fall dennes uppgift? 

6. Om resurs finns att tillgå, vad har denne för utbildning? 

7. Om inte resurs finns att tillgå, får ni då några externa utbildningar? 

8. Hur arbetar ni med miljön för att få en inkluderande verksamhet anpassat till hela 

barngruppen, samt för det individuella barnet? 

9. Hur går processen till från det att ni pedagoger uppmärksammar att ett barn är i behov 

av särskilt stöd till det att en resurs tillsätts? 

10. Hur ser samarbetet med vårdnadshavarna ut? Om vårdnadshavarna motsätter sig er 

oro kring barnet, hur går ni då tillväga? 

11. Vilka andra aktörer samarbetar ni med? 

12. Övrigt? 

 

 

 


